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In de wereld van verkeer en vervoer staan we aan de vooravond van enkele grote transities:  

 Van fossiele brandstoffen naar gebruik van ‘renewable’ energie. 

 Van de traditionele driedeling auto/ov/fiets naar ‘anders reizen’ en MaaS (Mobility as a 

Service). 

 Van bezit naar gebruik. 

 Van zelfrijden naar zelfrijdend. 

Daarbij is mobiliteit aan grenzen gebonden. Grenzen aan beschikbare ruimte en grenzen aan 

klimaat; goedkope vliegreizen passen niet in CO2 beleid, de ruimte voor wegen en rails is 

beperkt, vooral in grootstedelijke regio’s, de emissies zijn hoog, vooral fijnstof, NOX en, op zee, 
roet, zoals de film Sea Blind van Bernice Nooteboom laat zien. 

De kans dat we door kunnen gaan op de oude voet is gering. Verandering is het motto. 

In het mobiliteitsprogramma zijn twee transities behandeld en concreet gemaakt: ‘Anders 
reizen/MaaS’ en ‘Autonoom en Schoon rijden’. Vragen als ‘hoe komen we tot opschaling van 
goede testprojecten en initiatieven’ en ‘hoe bereiken we de reiziger/gebruiker?’ zijn besproken.  
En er is in een select gezelschap stilgestaan bij de vraag of er meer regie of sturing nodig is in 
de sector verkeer en vervoer, gegeven deze transitie en gegeven het feit dat er - bij 
toenemende groei van automobiliteit - schaarste zal komen in ruimte en klimaat.  
 
Donderdagochtend is het gesprek over Anders Reizen gestart in een speciaal door de NS 
ingerichte Springtijcoupe met gasten van Springtij en met gewone reizigers. Op basis van een 
aantal stellingen, voortkomend uit een initiatief van 15 grote werkgevers (de Mobility Pledge) als 
koplopers, ontstond al veel discussie met als resultaat ca 50-60 suggesties en vragen over 
andere vormen van reizen dan met de auto. Die middag heeft dit een vervolg gekregen in een 
werksessie, waarbij met name de 'hoe-vraag' aan de orde was (hoe bereiken we meer 
werknemers en reizigers?). Resultaat van deze sessies was: 1) er is nog veel te winnen in het 
anders vormgeven van de reisvergoedingen, 2) verrijk informatie over herkomst en 
bestemmingsverkeer van werknemers met kennis over profielen en gedrag (‘waar zijn ze op 
aanspreekbaar?’), 3) maak meer gebruik van op doen van ervaringen, het ‘low car diet’ laat zien 
dat ervaren is doen en 4) meer bedrijven dienen zich actief aan te sluiten bij de Mobility Pledge.  
 
In het kader van ‘autonoom en schoon rijden’ is op Springtij in een sessie met lokale 
stakeholders van Terschelling en in aanwezigheid van de wethouder een concrete routekaart 
uitgewerkt voor zelfrijdend vervoer op Terschelling. Waar in de rest van Nederland veel 
gesproken wordt over het ‘zelfrijdend’ vervoeren van personen, gaat begint het concept op 
Terschelling vooral met een logistiek vraagstuk: de bagage-afhandeling vanuit Harlingen via de 
rederij naar locaties op Terschelling. Onder auspiciën van Urgenda zal een plan opgesteld 
worden in de weken na Springtij, toewerkend naar een go-no/go. 
 
Last but not least hebben Roger van Boxtel, Willem Vermeend, Karel Noordzij, Marjolein 
Demmers, Wouter van Dieren, Jan-Bert Dijkstra, Maarten van Biezen, Kenan Aksular en jonge 



 
ondernemer Willem Kerseloo 1,5 uur lang op persoonlijke titel, vrij en ruimhartig gediscussieerd 
over de vraag of er meer regie nodig is, gegeven de transities en gegeven het feit dat m.n. 
schaarste in ruimte en klimaat steeds zwaarder drukken op mobiliteit. Hieruit is de volgende ‘Fri 
Hûs Verklaring’ gekomen: 
 

Wij zien dat de ontwikkelingen (verduurzamen, anders reizen, zelfrijdend) rond mobiliteit zo 

hard gaan dat het inzicht in de consequenties van deze ontwikkelingen, en de vertaalslag naar 

acties / maatregelen, het tempo nauwelijks kunnen bijhouden. En tegelijk constateren we dat de 

bijdrage van mobiliteit aan de grote vraagstukken (klimaat, schaarste in ruimte, bereikbaarheid) 
achterloopt. 

Er is behoefte aan een plek waar:  

 Beleid over en richting van de transities afgezet kunnen worden tegen doelen vanuit 
klimaat, ruimte, leefbaarheid, bereikbaarheid, en inclusiviteit en de maatschappelijk 
consequenties van schaarste besproken en beoordeeld kunnen worden. Schaarste in 
ruimte en klimaat. 

 De huidige versnippering van projecten en initiatieven samengebracht wordt en de vraag 
gesteld wordt of deze continueerbaar en schaalbaar zijn. 

 

Wij pleiten voor twee sporen: 

1. Samenstellen van een groep personen met autoriteit en gezag (landelijke en a-politieke 
beoordeling met vertegenwoordiging van markt, overheid, NGO’s en gebruikers).  

2. Gemeenschappelijk eigenaarschap door grootstedelijke gebieden van initiatieven en de 
gevolgen voor deze gebieden. 

 
De aanwezigen spraken af om kort na Springtij het gesprek voort te zetten en initiatief te nemen 
voor de twee sporen. 
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